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Jelige:  

A karácsony „nem a tél, nem is az első hó, hanem a csillagok, 

a mindenség örökké szelíd, kifogyhatatlan gyöngédségű hűsége, jelenléte”. 

(Pilinszky János) 

 

 
 

Áldott, békés Karácsonyt és Boldog Új Évet  
kívánunk minden kedves olvasónknak! 
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Karácsony: a Szeretet 

Karácsony: Jézus, a kenyér, a fény születése 
 

A természeti népek, az ókor népei a fényt, a világosság 
születését ünnepelték december 25.-én. 

Egyházi ünneppé csak a IV. század közepétől 
vált. 

Rómában az V. század elején bevezették az éjféli 
misét. Karácsony napján a pápa a vatikáni palota 
erkélyéről az „Urbi et orbi” áldást adja a világnak. 
A karácsonyi ünnep kalandos történelmi szakaszokon 
jutott el napjainkig. Volt rá eset, hogy eltörölték, vagy 
betiltották, ám, mint a főnix mindig új életre kelt. 
A kereszténység ünnepe elterjedt az egész világon. 
Karácsony: Jézus születésének ünnepe. 
 Az evangéliumok közül kettő beszámol Jézus 
születéséről, ám pontos napot egyik sem jelöl meg. Így 
aztán több születésnap is szerepelt a keresztény 
közösségek felfogásában. 
 December 25.-e az angolszász kultúrkörben 
jelenti Jézus születését, aki az emberiségnek fényt, 
szeretetet hozott. 
 Számunkra is békét, hitet, szeretetet jelent, meg 
kell bocsátanunk magunknak és másoknak. Engedjük el a 
haragot, az aggodalmat, a félelmet, tisztuljunk meg a 
szeretetben. 
 A karácsonyfa az emberiség történetében komoly 
szerephez jut, helyettesíti a halhatatlanság szimbólumát, 
az életfát, melynek gyökerei az Alvilágból erednek, az 
ágai az égig nyúlnak. Aztán ismerjük a tudás fáját, 
melynek gyümölcséből Ádám és Éva evett. 
 Minden fa energiát sugároz. Az örökzöld fák és 
ezek közé tartozik a fenyőfa is a halhatatlanságot, a 
hosszú életet szimbolizálják. A fenyő az életerőt 
jelképezi. A bibliai magyarázat szerint jelképezi Jézus 
családfáját is. A népmonda szerint Jézust a fenyőfa 
rejtette el ellenségei elől, ezért az Úr megáldotta a fát. 
 Magyarországon a XIX. században terjedt el a 
karácsonyfa felállításának szokása. Báró Podmaniczky 
Frigyes 1825-ben állította az első karácsonyfát 
gyermekeinek. Vannak, akik másként emlékeznek, mely 
szerint 1824-ben Brunszvik Teréz, az első magyar óvoda 
alapítója állította az első fát.  
 A felfelé keskenyedő fenyőfa csúcsaival Isten 
felé mutat, ágacskái a keresztet jelképezik, tűlevelei a 

töviskorona tüskéi. A fa csúcsára tett csillag mutatja az 
utat a háromkirályoknak. Almát pedig azért rakunk a fára, 
hogy emlékeztessen bennünket a bűnbeesésre. A díszek 
az ajándékok a gyermek számára, a dió születés és halál 
jelképe. A papírlánc a paradicsomi kígyóra emlékeztet. 
Csillagszóró jelzi a fény születését. A meggyújtott 
gyertya az emberélet és a szeretet lángja. 
 Az ajándékozás szokása a rómaiaktól ered. 
 Itt egy rövid mondat erejéig a XVI. században 
megjelenő Mikulás-napra is kitérnék, hiszen Szent Miklós 
püspök hamarosan a világ legnagyobb ajándékozójává 
vált. Ő az, aki a három szegény lány ablakába három 
zacskó aranyat tett, hogy tisztességesen élhessenek és 
férjhez mehessenek. 
 Visszatérve legfényesebb ünnepünkre 
megemlíteném a betlehem megjelenítésének szokását. A 
ferencesrendi szerzetesek terjesztették el. 
 Advent a várakozás időszaka, lelki felkészülés, 
szívünket ünneplőbe öltöztetjük. Négy hétig tart, négy 
gyertya jelképezi az adventi koszorún. 
 Ez az időszak nemcsak várakozás, hanem 
bűnbánat is, de már benne van a karácsonyi öröm, a 
gyertya fénye, amely elhozza a tisztaságot, a 
világosságot. „Én vagyok a világ világossága…” – 
mondja Jézus. 
 A vallási ünnepnapokba ősi hiedelmek is 
keveredtek. Ilyen a Luca szék készítése, aki ráállt az éjféli 
misén meglátta a boszorkányokat. 
  A karácsonyi ünnepkört a január 6-i Vízkereszt 
napja zárja, Jézus megkeresztelésének napja. 
 Az ünnepek legvidámabb része a Szilveszter, 
amikor búcsút mondunk a rossznak, és varázslásokkal 
lehet megtudni, mit hoz a jövő. 
 Befejezésként néhány népszokást mutatnék be. 
A karácsonyi vacsora morzsáit eltették, gyógyító hatást 
tulajdonítottak neki, a szőlősbe is szórtak belőle. 
Az asztal alá búzát tettek, hogy jó legyen a termés. A 
vacsorához gyújtsuk meg a fényt és reményt adó gyertyát. 
Ünnepeljünk Jézussal, az ünnepelni tudás lelkünkből 
jöjjön! 

Taar Erzsébet 
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A karácsony története 
 Amióta földműveléssel és állattartással foglalkoznak az emberek, a napfénynek, a meleg tavaszi és nyári hónapoknak óriási 
szerepük van az emberi társadalomban. Táplálékukat a meleg időszakban tudták megtermelni. Ilyenkor életüket a bőség és jólét 
jellemezte, a hideg téli napokon viszont az éhezés és a sötét kerítette hatalmába őket. 
 Érthető tehát, ha az ókori népek hálaadó, köszöntő rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót. Ettől kezdve a nappalok egyre 
hosszabbodtak, a fény győzedelmeskedett a sötét éjszakák felett. Ugyanakkor ezek a rítusok hitet és reményt öntöttek az emberekbe, 
hogy könnyebben elviseljék azt az időt, ami a tavasz beköszöntéig hátravan. 
 Az ókori Rómában december 17-24 közötti időszakban tartották a Szaturnália ünnepeket, ugyanis Szaturnusz a földművelés, 
a paraszti munkák istene volt a római hitvilágban. Nagy lakomákkal, ivászatokkal, tánccal, zenével ünnepeltek. Ekkor bizonyos 
munkákat tiltottak, a házakat örökzöld borostyánágakkal díszítették és a szolgákat pedig megajándékozták. A naptárreformig a Római 
Birodalomban ez az újév kezdete is volt. A mai értelemben vett karácsonyt a IV. század óta tartják. Karácsony első napja december 
25.-e Jézus születésnapja. Előző este van a Szenteste, 26.-a pedig az ünnep második napja. 
 Karácsonyhoz hozzátartozik a karácsonyfa állítás is. A pogány hagyományokban termőágat, zöldágat vittek a házba, a ház 
környékét pedig örökzöld ágakkal díszítették. Vidékeinken a zöldág általában a rozmaring ágacska vagy kökénybokor ága volt. A 
gerendára akasztották és aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal és szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást űző erőt 
tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség jelképe volt, a szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztetett. 
 A karácsonyi ág később fejlődött fává, amit szintén a házba vittek és különféle módon díszítettek. A feljegyzések szerint 
először a freiburgi pékinasok állítottak a város kórházában a XV. században. A fán látható fűzér a csábító kígyót jelképezte, az alma a 
tudás fájáról leszakított gyümölcsre emlékeztetett. A manapság megszokott díszes üveggömbökkel, szaloncukorral felállított fa német 
protestáns hatásra terjedt el nálunk is bécsi közvetítéssel. Először Brunswick Teréz, martonvásári grófnő állított karácsonyfát, majd az 
arisztokrácia és a városi polgárság. A paraszti családoknál csak a XX. században terjedt el, házilag főzött szaloncukorral és a fa alá 
helyezett betlehemmel. A szegényebbeknél, pedig a II. világháború végéig megmaradt a zöldág állítás szokása.  
 A karácsonyfát Vízkeresztkor, január 6.-án bontják le. 

Varga Piroska 
Ny. tanítónő 

 

Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő” 
 

Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, 
s az elmúlás szomorúságán átragyog 
az újrakezdés mosolya. 
A szilveszteri „hangulat” nagyon is 
összetett valami, s kivált az a hívő számára. 
Hála és remény, számadás és tervezgetés, 
mulatság és komolyság, bánat és öröm, 
találkozója szilveszteri „tizenkettő”. 
Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán 
az egész esztendőt felidézi bennünk. 
Szilveszterre azt is mondhatnánk,  
hogy magának az időnek ünnepe, 
magának a titokzatos földi időnek a megszentelése. 
Épp ezért sokszor az az érzésem, 
hogy rosszul ünnepeljük. 
Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva 
kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés 
kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel 
vagy, mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből 
a vetés növését szeretné kihallgatni. 

A Szilveszter mégis a féktelen, 
a karneváli öröm órája lett, 
s mintha emögött az öröm mögött 
még ma is valamiféle pogány szív dobogna. 
Nem csoda aztán, ha újév napja sokak 
számára a kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő. 
Pedig gyönyörű alkalom az igaz derű 
s tegyük hozzá a földi öröm számára. 
Mert valóban az: „földönjáró” ünnep, 
s ezt a „földi mosolyt” nem is szabad megtagadnunk tőle. 
Tizenkét óra van. Az éjszakában most fejezte be 
körforgását a Föld, s most kezd egy újabb égi kör írásába. 
Fejük fölött, mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. 
De a mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, 
e csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. 
S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri 
zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden 
Isten most hajtja át csillagnyájait 
az óesztendőből az újesztendő mezőire. 
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Új évet kezdünk 
 A január elsejei évkezdés szokását a rómaiaktól örököltük. A hagyomány szerint a Numa királynak, 
Romulus utódjának tulajdonított naptárreform óta lett a napfordulót követő Januarius az év első hónapja. 
  A valóságban ez nem történt meg egyik napról a másikra. A consulok „évet nyitó” hivatalba lépésének 
ideje egészen i. e. 153-ig március idusának tájára esett, csak azt követően tették át január elsejére. A római 
szokások tanúsága szerint, bizonyos évkezdő jellege január elsejének is már régóta volt. A polgári évet a Saturnalia 
ünnep zárta le, s ennek „tizenkettedére” január elsejére, Janus isten ünnepére esett a római karácsony. Ekkor 
ajándékozták meg az emberek egymást és szerencsét hozó örökzöld olaj- vagy babérággal díszítették fel 
otthonaikat. 
 A kettőséget végül Julius Caesar naptárreformja szüntette meg i. e. 46-ban. Ezután került a római újév 
véglegesen január elsejére. Mi is ekkor ünnepeljük. 

Varga Piroska: Ny. tanítónő 
 

Szilveszterkor koccintsunk pezsgővel! 
 

A pukkanással távozó pezsgődugó hozzátartozik az ünnepi 
hangulathoz. A habzó bor csillogó buborékjai elbűvölnek látványukkal. 

A pezsgő a borok királynője, elsőként Franciaországban született, 
véletlenül.  

Dom Perignon benedek-rendi szerzetes kezelte a kolostor borait, 
vastag falú angol üvegekbe töltötte, parafa dugóval zárta le. 
Karácsonykor meglepődött, mert a bor még nem erjedt meg, hanem 
gyöngyözött. Annyira tetszett neki, hogy felkiáltott: „A csillagokat 
iszom”. Hamar elterjedt a gyöngyöző bor, de készítése hosszú ideig titok 
maradt. Mai napig is védett a champagne-i pezsgő. 

Kezdetben királyok itala, majd az arisztokrácia körében is 
elterjedt. 

A pezsgőtől kedvesek és vidámak leszünk, tekintetünk csillogó, 
beszédessé tesz. Ezért a jókedv, öröm, boldogság itala. 

Emeljük poharunkat, nézzünk egymás szemébe és kívánjuk 
egészségünkre! 

 
Összeállította: Taar Erzsébet 

 
 

Az ÉRSEMJÉNI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR minden 
RAJZFILMKEDVELŐT nagy szeretettel vár 
DECEMBER 22-23 és DECEMBER 29-30.-án 

tartandó MESEVETÍTÉSRE 14 órától. 
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Iskola és közélet összefonódása 
 
Az első félév vége felé tartunk az 
oktatásban. Ilyenkor már 
meglátszik, mit is várhatunk a 
tanulóktól és önmagunktól. A tervek 
teljesülnek-e határidőre, vagy át kell 
írni mindent. 
 A félévi tudásból éppen 
december hónapban történik a 
számadás az egységes dolgozatok 
révén. Eredményeket még 
természetesen nem tudunk, de az 
előkészítés alapján egyedül a 
tanulók szorgalmán és öntudatos 
készülésén múlik. 
Folytatódnak a tavalyi 
versenysikerek. 
 A népdalversenyen a VIII. 
osztályos Szűcs Emese hozta el az 
első díjat. Hamarosan sor kerül az 
Érkeserűben megrendező „Számadó 
Ernő szavalóverseny” -re is, amire 
pillanatnyilag is folyik a felkészülés. 

 Műsorokkal készülődnek az 
osztályok a karácsony 
megünneplésére. Az ajándékozás, a 
szeretet harmóniája tölti el a 
gyermeki szíveket, amikor mindenki 
ajándékot ad és kap. Karácsonykor 
pedig az ünnepi áhítat jegyében 
zajlanak a foglalkozások. Az 
ünnepek és a néhány napos vakáció 
után még három hét áll a gyerekek 
rendelkezésére az első félév végéig, 
vagy javítanak, vagy rontanak 
jegyeiken. Örök optimizmussal azt 
reméljük, hogy a jó eredmények 
lesznek túlsúlyban, különösen a 
végző osztályoknál. 
 Az őszi hónapok gazdag 
kínálata szórakozás tekintetében 
valósággal elkényeztette a 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 
A műsorok, látnivalók minden 

bizonnyal összefüggtek a választási 
kampánnyal. 
 Táncoló cipellők 
szórakoztatták a közönséget 
mesejáték és néptáncok formájában, 
sőt a Szigligeti Színház társulatának 
előadása is színvonalas szórakozást 
kínált. 
 Röviden összefoglalva az 
említettek voltak az elmúlt időszak 
eseményei és pillanatképekben 
előrevetítettük az elkövetkezendő 
napok, hetek történéseit. 
 Mindenkinek, kicsinek és 
nagynak, fiatalnak és idősnek 
kellemes Karácsonyt, boldog 
Újévet, reményeik teljesülését 
kívánja a Szerkesztőség. 
 

Összeállította: Taar Erzsébet 
 

 
 
Kulturális hiradó 

Az Ezüstperje egész évben virágzott 
Az V. Bihar megyei Ki Mit Tud döntőjén elért eredményeik: 
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Színház az egész világ...... 
(Egy előadás margójára) 

 
“Színház az egész világ és színész benne minden férfi és nő”- hallottam 

valaha az idézetet és beláttam igazságát. Mindnyájan eljátszuk szerepünket az élet 
színpadán, ki jól, ki rosszul és súgó nélkül. 
 A borongós őszi napok sugallták ezeket a gondolatokat, pedig a Szigligeti 
társulat darabválasztásához és játékához vidám, nevető arcok illenek. 
 Néhány évvel ezelőtt őrült eszmének tartottam volna, ha valaki azt mondja, 
hogy faluban színházba megyek. Mióta elkerültem Nagyváradról, nem voltam 
színházban, pedig az élő előadás hangulatát össze sem lehet hasonlítani a gépek 
közvetítette műsorokkal. Az élő adásban a lélek sugárzik át a színészek alakította 

figurákon, az a lélek, amit a közvetített előadás esetén elfed előlünk a gép. 
 Szerencsés választás volt, hogy francia vígjátékkal mutatkoztak be, mert mindenki megértette a 
félreértéseken alapuló helyzetek humorát, a pajzán szójátékokat sőt a néhol kissé sikamlós jelenetek is derűt 
keltettek még a konzervatívabb felfogásuak körében is. A színészek igényes játékot nyújtottak, betöltötték a 
színpadot megjelenésükkel, játékukkal, hangjukkal, nem engedték lankadni a nézők figyelmét egyetlen pillanatra 
sem. 
 A talpraesett, temperamentumos ifjú gárda mellett a mellékszereplők egy-egy gesztusa, mondata, avagy 
mimikája is felvillantotta a színészi kvalitásokat, a tehetség egy-egy szikrája bevilágította a színészi zsenialitásukat. 
 Maga a darab is nevettetésre íródott, ezt a lehetőséget teljes mértékben kihasználta a színésztársulat, remek 
szórakozást nyújtva a közönségnek és fergeteges tapsvihart aratva az első igazi színházi előadáson Érsemjénben. 
Reméljük sok-sok fogja követni mindannyiunk örömére. 

Taar Erzsébet 

 
 

A nagyváradi Állami Színház Szigligeti Ede társulatának  
következő bérletes előadását december 19-én, pénteken 

18,00 órától tekintheti meg a tisztelt közönség  
az érsemjéni Fráter Lóránd Művelődési Házban. 

  
 

Ny. V. Gogol:  
A revizor – című komédia 

 
 

Jegyek a helyszínen is válthatók! 
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December 20-án  18,00 órától Érsemjénben  
a Fráter Lóránd Művelődési Házban folytatódik a  

Hagyatékaink  
című rendezvénysorozat. 

A rendezvény harmadik előadásaként  

Angyali vigasság  
címen  

a Nagyvárad Táncegyüttes előadásában adventi műsort tekinthet meg a tisztelt közönség. Adventi, karácsonyi 
népdalokat és szokásokat bemutató műsor. A műsor 50 percben teremt meghitt, bensőséges, lírikus hangulatot. 

Minden korosztályú nézőnek szívesen ajánlott. 
 

A belépés díjtalan! 
 

Kérjük kövessék figyelemmel községünkben a hirdtőplakátokat, melyekről 
értesülhetnek a műsorok, rendezvények  programjairól és az esetleges változásokról. 

 

Egyházélet 

A szeretetben mindannyian egyek vagyunk. 
 
Az öröm igazi forrása, az hogy vendég jött a 

világba. A karácsony nem valami, hanem valaki, s az 
egész kereszténység személyre megy vissza és személyes 
viszonyokban él tovább. János apostol egy élet 
elmélkedését önti bele evangéliumának prológusába, 
amikor azt mondja, hogy a tulajdonos jött vissza, az alkotó 
jött vissza, a káprázatosan szép műtermébe, és ez okozott, 
így mondom az emberiség evolúciójában egy mutációt, 
egy hirtelen furcsa, evilági szempontból 
megmagyarázhatatlan változást. 

Amikor jóindulattal vagyunk afelé is, aki minket 
rövid úton elintézne, nem viszonozzuk a gonoszságot. 
Amikor ingyen rendelkezésre állunk, ez a Valaki, aki 
közénk jött ő tanított meg erre, nem jelmezt vett föl, 
tisztázták hosszú évszázadok gondolkodói, gondolkodása 
során első nagy keresztény egyetemes zsinatok, amelyek 
még közös örökségünk, keleti-nyugati egyháznak, 
katolicizmusnak és protestantizmusnak egyaránt. 

Ebbe teljesen közösek vagyunk, hogy itt nem 
szerepjátszás történt, nem valami kis vizit a földön egy 
látogató vízummal. Egész más, valódi megtestesülés, igazi 
szolidaritás, önmagán mutatja be, hogy hogy kell 
viselkedni, meddig kell az életet ajándékozni, egészen a 
keresztig. És mi ezt nevezzük szeretetnek. Itt van az 
ősforrása a minden hiteles keresztényi viselkedésnek, a mi 
egész hittanunknak és erkölcstanunknak, s ez a személyes 

szeretet, csendben mutatkozik be, ez a munkastílusa a jó 
Istennek, ez az ő szokott világa. Izaiás próféta úgymondja, 
szavát se hallani a tereken, nem vitatkozik, a füstölgő 
mécsest nem oltja el, a repedt nádat nem töri el, Ő ilyen, 
mert nem akar megijeszteni. 

Ígérjük meg karácsony estéjén, hogy amit az Isten 
jól kezdett el, azt mi jól folytatjuk, mindegyikünk 
Bibliájában ott áll a Filippi levél, tessék azt sokszor 
olvasni, mert arról van benne szó, hogy szolgai alakot vett 
föl az Isten fia, ez is egy karácsonyi beszámoló. 
Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, mert 
szeretett, mert csak így tud igazán hatni ránk, nem fölülről, 
nem kívülről, hanem belülről. Ha ez áll a Filippi levélben 
és ez így igaz, akkor mi véletlenül se játsszuk meg az urat, 
vagy a gazdagot, a vágyainkból is oltsuk ki ezt az irányt, 
ellentétes mozgásban lennénk a megtestesülő Istennel.  

Folytassuk az első karácsonyt, ami oly 
nagyszerűen kezdődött, hogy azt máig nem felejti az 
emberiség. Ünnepeink ne nosztalgiázások legyenek, 
hanem találkozások, amit kaptunk az első karácsonykor az 
alapozta meg a későbbi tartásunkat. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden drága jó 
testvéremnek, nemzeti és felekezeti hovatartozás 
különbségtétele nélkül, kegyelmekben gazdag, áldott 
karácsonyt! 
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II. Világháborús emlékmű Érselénden 
 
Ez évben, ama óhajukkal fordultak hozzám a kedves érseléndi hívek, hogy szeretnék, ha egy emlékművet állítanánk a 

II. Világháborúban elhunyt szeretteiknek. Megkértem, hogy gyűjtsék össze a hősi halottak neveit, majd pedig a kivitelezés 
támogatásához az RMDSZ-hez fordultam segítségért. Kérésem meghallgatásra talált Balazsi József polgármester úr, illetve 
Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök úr személyében. 
 Így érkezett el november 2. (Halottak napja), amikor is felszentelhettük az érseléndi római katolikus templom udvarán 
felállított emlékművet. A megemlékező ünnepséget, a zsúfolásig megtelt templomban, a 33. hősi halottért bemutatott 
gyászmisével kezdtük, melyen a világi elöljárók mellett (Cseke Attila államtitkár, Derzsi Ákos államtitkár, Balazsi József 
polgármester, Tímár Sorin alpolgármester, önkormányzati képviselők) jelen volt a falu görög katolikus és református lelkésze, 
Duma Sándor és Oroszi Kálmán is. 
 A szentmisét követően a templomkertben folytattuk az ünnepséget, ahol először megáldottuk az emlékművet, majd 
világi elöljáróink osztották meg velünk gondolataikat. 

Balazsi József polgármester arra emlékezett, amikor 10 és fél évvel korábban Érsemjénben állítottak emlékművet, s az 
akkori hatalom nem nézte azt jó szemmel, mert az elesettek “nem a jó oldalon” harcoltak, ezért hivatalosan “nem lehettek 
hősök”. Ha hősök nem is lehettek, de áldozatok voltak, csakúgy, mint az a 33 seléndi, kiknek haláláról csak a hír jött, de azt 
máig nem tudják a hozzátartozók, hová vannak temetve, mondta a polgármester. 

A seléndiek bizonyára eddig is őrizték elhunytaik emlékét, de az emlékmű által már lesz hová letenni egy szál virágot, 
fejet hajtva azok előtt, akik lehet, hogy másként is dönthettek volna, de vállalták kötelességük teljesítését, mondta Cseke 
Attila államtitkár. 
        Ezt követően, Derzsi Ákos államtitkár arról szólt, hogy a hazának ma is van hívó szava, és bár szerencsére nem akkora 
áldozatot kér, mint elődeinktől, mégis nehezünkre esik meghallani. Az emlékoszlop tövébe a kivitelezést támogató megyei 
RMDSZ, a Polgármesteri Hivatal RMDSZ frakciója, és az egyházak koszorúja került elsőként, de sok családtag is koszorúval, 
virággal érkezett, és – halottak napja lévén – sok gyertyaláng is lobbant, miközben főleg az idősebb korosztály törölgette 
könnyeit, emlékezve az idegen földben nyugvó apákra, nagyapákra, testvérekre. 
 A megemlékező ünnepség végén elénekeltük nemzeti imádságunkat, majd az érseléndi hívek egy szeretetlakomával 
vendégeltek meg bennünket a helyi lakodalmas házban. 

Borsi Imre Lóránt 
Plébános 
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Borsi Imre Lóránt: Hősök voltak 
 

Magas oszlop ívvel az ég felé, 
Rajta fekete márványba vésve, 

Nevetek Érseléndnek hősi halotti 
Emléketek nem száll feledésbe. 

 
Összekulcsolt kézzel 

Imádkozunk ma értük, 
Bűneik már nincsen, 

Lemosta azt magyar vérük. 
 

A bűnök csak bennünket mardosnak, 
Bennünket jelenben élőket, 

Kik nem tudunk arra ügyelni, 
Mi jelenti számunkra, az egyetlen értéket. 

 

Dicső múltnak hősei, 
Sírotokból gyertek most elő, 
Ti mindig zengtétek bölcsen: 

Az egységben az erő. 
 

Ezt kell megjegyeznünk testvérek, 
Jövőnk nincs csak együtt! 

Ezt üzeni számunkra a múlt, 
Szívleljünk meg minden betűt. 

 
Történelem gyászos vihara, 
Nem tudott soha elsöpörni. 

Megedződött magyar nemzetünk, 
Nem hallod a teher alatt nyögni. 

 
Mert, megtanulta már e nép, 
Hogy hogyan kell szenvedni, 

Csak tanulná már meg egyszer, 
Magyar a magyart szeretni. 

 

Jövőkép: a Sportcsarnok 
Szeles, hűvös novemberi nap volt. A tanítási órák után igyekeztünk, 

tanerők és diákok, az óvoda épülete felé. Már nem is jelentett meglepetést 
számunkra a bekövetkező esemény, hiszen az utóbbi években megszokottá 
vált, hogy egy új létesítmény nő ki a földből. 

Ma az új Sportcsarnok alapkövének letételére került a sor az óvoda 
melletti telken. A községközpontot alakító Tanácsház, faluház, iskola, 
kultúrotthon új épületei mellett, a befejezés előtt álló óvoda mellett új 
létesítmény körvonalazódik: a Sportcsarnok. 

Mondhatnánk róla, városi igény, hiszen falun a fizikai munkában 
megfáradt ember nem nagyon gondol a sportra. Ez így volt eddig. A jövő 
azonban az ifjúságé, akik igénylik a testet-lelket erősítő sportot. Lesz itt hely 
iskolásoknak sportórára, ifjúságnak edzésre, versenyekre és a középkorú sőt 
talán az idősebb generáció is megmozgathatja tagjait egy kis kocogás, 
labdázás, teniszezés, vagy kevésbé igénybevevő sportok gyakorlásával. És itt 
érvényesül az egyenjogúság, mert nők, férfiak, fiatalok és öregek jogosak a 
sportok palotájának használatára. 

Ennek a palotának az alapkövét tette le a polgármester úr, Balazsi József, 
két államtitkár, Cseke Attila és Derzsi Ákos kíséretében. Az ünnepélyes 
alapkőletételt az illusztris vendégek elismerő szavai, valamint a polgármester 
úr üdvözlő beszéde előzte meg.                     Cseke Attila államtitkár 

Az Ezüstperje néptáncosok ropták a táncot a műút közepén a jelentős percek és vendégek tiszteletére, fittyet hányva a 
konok, szürke hangulatú novemberi időnek. 

A régiek azt mondták lakodalmak alkalmával, hogy ha eső csepereg a menyasszony fátyolára, az boldog páros életet 
jelent. 

Nos, igaz, ez nem lakodalom volt, de ünnepi alkalom és a borús idő talán sikeres jövőt ígér a sportlétesítménynek és 
az azt használó érsemjénieknek. 

Így látta ezt a szerkesztő: Taar Erzsébet  



Érsemjéni Hírmondó 

 10 

Gyermekposta 

A szárnyas tündér története 
 

 Seherezáde mesélt........ Ma éjjel kegyes szultánom egy asszonyról lesz szó, 
kinek valaha szárnyai voltak és repülni tudott. Repült a csillagokon túl, a fényes hold 
felé, ahol a hárfázó ember énekelt. 
 Ott messze a Fehérhegyek országán túl nemcsak Aisah tudott repülni, 
hanem minden asszony. Ám Aisah volt a repülő asszonyok között a legszebb, a 
legbátrabb, a leggőgösebb. 
Ott a Fehérhegyek országán túl az asszonyoknak nem voltak gyermekeik. 
Hajnatájban egymásután repültek a csillagok felé, a holdba, a hárfázó ember énekét 
hallgatni. 
A férfiak vadászni jártak, harcoltak, dús zsákmánnyal tértek vissza asszonyaikhoz. 
Megfordult a világ rendje, az asszony nem volt rabszolgája a férfinak, mint ahogy a 
törvény követeli, hanem a férfiember teljesítette asszonyának minden óhaját. 
A sok zsákmány között mit a férfiak hoztak drágakő, bíbor, bársony, arany, gyémánt 
mellett elrabolt kisgyermekek is voltak. Az asszonyok semmi kincsnek nem örültek 
úgy mint egy-egy ilyen kisfiúnak vagy lánykának. 
A repülő asszony úgy volt teremtve, hogy nem lehetett ugyan gyermeke, de 
szerették azért őket. 

A gyerekek aztán felnőttek. A fiúk derék  bátor harcosok, vadászok lettek, a lányok pedig megtanultak repülni. 
Egy napon a büszke, szép Aisah azt mondta az ő urának, hogy vele akar menni a vadászatra. 
Ott a Fehérhegyek országában  parancs az asszony szava, így hát felnyergelték a legszebb paripát Aisah számára ki vidáman 
indult el férje oldalán. 
A sivatag szélén egyik faluban Aisah egy asszonyt látott, ott ült háza küszöbén és gyermekét szoptatta. 
A nő nem volt szép, mert agyon volt dolgoztatva, sovány, elkínzott arca hervadásnak indult. De nagy fekete szeme olyan 
tekintettel nézte gyermekét, hogy a szép, büszke Aisah megállt előtte. A gyermek anyja karjai között feküdt és mohón szívta 
az életadó tejet. 
Az asszony mosolygott. 
Aisah gyönyörű arca elsápadt, még soha életében nem látott ilyen mosolyt.  
Mozdulatlanul állt egy pillanatig, aztán parancsoló hangon kiáltott  az asszonyra: 
- A gyermeket akarom! 
A rongyos, szegény asszony ránézett a ragyogó úrnőre. Elgyötört arcán valami, már nem is emberi félelem ült. Kezével 
erősen magához szorította a kicsit. 
- Nem értetted- kiáltott rá Aisah férje. 
A gyermeket azonnal add ide. 
A szegény asszony dermedten ült a helyén.  
 Az ura megrettent, hogy szörnyű büntetés éri őket felesége engedetlenségéért. Kirántotta  a gyermeket az asszony kezéből 
és alázatosan átnyújtotta Aisahnak. 
A szép tündérnő mosolyogva takarta be  selyem fátyolába és megfordult, hogy tovább menjen. 
A szegény asszony sikoltott, két karját a gyermek felé tárta. Az ura nagyon megharagudott, hogy felesége ellenkezni mer a 
szárnyas tündérrel és öklével keményen az asszony arcába csapott. 
Az asszony arcát elborította  a vér és szó nélkül végig esett a földön. 
 Aisah el akart vágtatni, aztán mégis megállt. Nem az asszonyt sajnálta, mert hát, akinek nincs szárnya az a 
férfiember jószága. 
 Akarata szerint meg is korbácsolhatja. 
 Aisah saját magára gondolt, az ő jelenlétében mernek verekedni? 
 Erős hangon kiáltott a férfira: 
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- Emeld fel a feleségedet! 
A férfi rábámult. Hogyan, egy megvert hitvány asszonyt emelgessen a földről? 
De Aisah szeme megvillant: 
- Nem  hallottad, mit parancsoltam? 
A férfi gyorsan felemelte feleségét. Aisah egy  pillantást vetett  a véres, poros arcú, elkínzott asszonyra és valahogy nem 
tudott tovább menni. 
- Nesze, ezt neked adom- mondta és gyorsan leszakította nyakáról a drágaköves aranyláncot. 
A férj hálálkodva csókolta  a tündér ruhájának szegélyét. A szegény asszony azonban nem mozdult. Sötét szemével a 
gyermeket nézte. 
 Aisah elvágtatott, megrázta  a fejét, de egy gondolattól nem tudott megszabadulni. Csak a falu végéig vitte a  
paripája. 
 Aztán így szólt ámuló férjéhez: 
- Nem bírom elvinni............visszahúz a szemével. 
A szemével húz vissza engem. 
 És gyorsan visszafele vágtatott a kunyhó felé.  
Az asszony még mindig azon a helyen állt, ahol hagyta. A férj az aranyláncot méregette, latolgatva  az értékét. 
 Aisah szó nélkül tette  a babát az anyja kebelére. Az elkínzott, véres, dagadt arc mosolygott. Ez a mosoly szebben 
világított, mint  a nap az égbolton. 
 Aisah rávágott lovára, vágtatni kezdett. Úgy futtában hallotta az asszony szavát: 
- A próféta áldása legyen rajtad szárnyas tündér. Adjon neked Allah olyan szép kis kedves gyermeket, mint amilyet 
visszaadtál nekem! 
Aisah kacagott. De ostoba ez az asszony, még azt  sem tudja, hogy a szárnyas tündéreknek nincsenek gyermekeik. 
 A tündér hazament az urával, de ettől a pillanattól kezdve szomorú lett. Nem játszott a tündérekkel, nem örült az 
ajándékoknak, nem énekelt többé. Mindig csak az arcot, a sötét könyörgő szempárt látta. Repülő társainak azt mondta: 
- Ő mindnyájatoknál szebb, a porban, véresre dagadt arcával. Mi nem tudunk olyan szépek lenni. 
 Éjszaka selyemágyán pihenve Aisah azt gondolta 
- Ha egy hajnalban nem repülök ki, gyermekem lesz. 
- Akkor soha többé nem repülhetek, nem leszek szabad, büszke, gyönyörű tündér, hanem csak szolgaságra, alázatosságra 
született asszony, mint a többi. 
- Érdemes odaadni az egész életet? Mindent feláldozni? 
És hajnaltájban nagyon halkan, mintha csak a saját szívével beszélne a tündérek legszebbike kimondta: 
- Én odaadom. 
Aisah nem repült fel azon az éjszakán és nem is fog soha sohasem repülni. A legszebb tündérasszonynak gyermeke 
született. 
 Szárnyai elsorvadtak, büszke feje alázatosan hanyatlott le parancsolójának hangja hallatán. 
 Az ura jó ember volt, tovább is szerette Aisáht, mint ahogy a férfi a közönséges asszonyt szeretni szokta. 
 A tündér nem siratta ragyogó szárnyait, magára öltötte az alázatosság szürke palástját. Csak néha hajnal felé, amikor 
a tündérek repültek felfelé, jutott eszébe, hogy egykor ő is közéjük tartozott. Őnkéntelenül is felemelte karjait, de aztán 
elszégyelte magát, eszébe jutott, hogy gyermeke van, érte vállalta sorsát. 
 Megmozdult a gyermek és Aisah feledte a repülést, a csillagokat, a hárfázó embert gyorsan felugrott és betakargatta 
gyermekét, nehogy megfázzék ................................................................ 
 Seherezáde elhallgatott. 
A szultán így szólt: 
- Felelj, Seherezádé, helyesen vagy helytelenül cselekedett-e a repülő tündér, amikor szárnyait adta  a gyermekért? 
 Seherezáde a szultánra emelte sötét, nagy szemét: 
- Felséges úr, a repülő tündér úgy cselekedett, ahogy szíve vágya parancsolta. Nem panaszkodott, ha nagy árt is kellett 
fizetnie érte, hanem áldotta Allah nevét, aki elég gazdaggá tette őt arra, hogy szárnyaival, teste szépségével, szabadságával 
fizetni tudjon. 

  A mesét átdolgozta Taar Erzsébet 
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Természet, egészség 

Krumpli, burgonya, pityóka  
minden formában 

 Fogyasztásra csak a teljesen érett krumpli 
alkalmas. Zölden, levele, gumójának zöld héja, bogyója 
rendkívül mérgező. 
 Tárolás során fénytől védve tartsuk, mert a fény 
hatására zöldszínűvé válhat a gumója, ami szintén 
mérgező. Az öreg krumpli ízét javíthatjuk, ha főzővizébe 
néhány csepp ecetet teszünk. A krumpli sokféle vitamint 
tartalmaz, de a legtöbb közvetlenül a héj alatt található. 
Kevés vízben főzzük, levét ne öntsük ki, használjuk fel 
levesekbe. 
 Nagyon sok haszna van a konyhában, 
helyrehozhatjuk vele az elsózott ételt, nyers 
krumpliszeleteket főzzünk bele. A rántotta jobb ízű, ha 
kevés főtt reszelt krumplit teszünk bele. 
 Megszabadítja edényeinket a vízkőlerakódástól, ha 
apróra vágott krumplit szórunk beléjük, és vízzel 
felengedve egy napig állni hagyjuk. 
 Egészségügyi szempontból is sokoldalú növény. 
Kisebb égési sérüléseknél nyers krumpliszeletet 
helyezzünk az égett felületre, megelőzi a hólyagképződést. 
Az erős fény okozta szemgyulladás csökkenthető nyers 
krumplilével mosogatva. 
 A krumplis arcpakolás felfrissíti az arcbőrt. 
Főzzük meg és törjük össze a puha krumplit, keverjük el 
kevés tejjel és tojással, sűrű péppé. Langyosan tegyük 
arcunkra, nyakunkra, légmentesen kössük le, 20 perc 
múlva lemossuk a pakolást, és hideg vízzel leöblítjük 
arcunkat. 
 A nyers krumplilé a reuma gyógyszere. Étkezések 
előtt 1-2 teáskanál krumplilét fogyasztunk. 
 Gyomor- és bélbántalmakra, gyomorhurut, fekély 
esetén naponta 2-3-szor félcsészényi nyers krumplilé 
szükséges. 
 A nyers, reszelt krumplit rátesszük az öregedéssel 
jelentkező barna foltokra, halványítja. Simítja a ráncokat, 
gyógyítja a hegeket. Gyógyítja az izületek duzzanatait. A 
kipréselt krumplilevet felforraljuk, addig főzzük, míg 
eredeti mennyiségének egyötöde nem lesz. Ezt a híg 
kenőcsöt a fájó részre kenjük, háromóránként 
megismételve, amíg a fájdalom megenyhül. 
 S végül fogadják meg a régi téli intelmeket: 

„Hideg fej, - langyos kéz, - meleg láb”. 
- hideg fej – nincs láz 
- langyos kéz – ne dugjuk zsebre, inkább húzzunk 

kesztyűt 
- meleg láb - jól felöltöztetett láb, mert onnan indul 

minden megfázás. 

Nagyanyámtól hallottam… 
  

Modern világunkban a vegyszerek oldanak meg 
mindent helyettünk úgy a konyhában, mint a háztartás 
minden területén. Pedig jó lenne, ha eszünkbe jutna, hogy 
régen is vezettek háztartást, megtartották a tisztaságot, sőt 
egészségesebben is étkeztek. Sok-sok praktikát ismertek 
nagyanyáink, amelyekkel megkönnyítették a mindennapi 
takarítást, mosást, főzést. 
 Ilyen csodaszer az ecet, amelyet nemcsak 
étkezéshez használtak, hanem amely fertőtlenít, fehérít, 
frissít, oldja a vízkövet. Modern háztartási eszközeinkhez, 
gépeinkhez is jól illik. 
 Néhány ilyen tanácsot adnék át, melyeknek egy 
részét nagyanyámtól hallottam, más részét olvasgatva itt-
ott felcsipegettem. 
- Fele-fele arányú ecetes vízzel átfőzzük a kávé- és 
teafőzőt, feloldja a vízkövet. 
- Megújíthatjuk a homályos poharakat egy 
éjszakán át ecetes vízben áztatva, majd meleg vízzel 
leöblítve. 
- A szobából a dohányszagot eltűntethetjük, ha egy 
ecetes vízbe mártott törülközővel szellőztetés közben 
kilegyezzük a szagot. 
- A foltos szőnyeget 2 dl ecet és 3 dl víz 
keverékével átkeféljük. 
- Az ecet pusztítja a gombát, a penészt, ezért a 
konyhai szekrényt, polcot, mosogatót, hűtőt, csempét 
ecetes vizes ruhával töröljük át. 
- A körömkefét, mosogatószivacsot ecetes vízbe 
áztassuk! 
- A lefolyóba 0,5 liter ecetet töltünk, félóra múlva 
forró vízzel leöblítjük. 
- A mosógépbe az öblítő program előtt 2 dl ecetet 
töltünk, a ruhának is jót tesz. 
- A hófehér alsónemű szürkül, másfél liter vízbe 
öntsünk 2 dl ecetet, reggelig áztassuk benne a ruhákat, 
majd kimossuk. 
- A színüket eresztő ruhákat negyedórára hígítatlan 
ecetbe áztatjuk, ezután beletehetjük a mosógépbe. 
- A mosógépet is fertőtleníthetjük ecettel. 4 dl 
ecetet a mosószeres fiókjába töltünk, üresen lefuttatjuk a 
programot. A következő mosásnál a fehér ruha már nem 
szürkül el. 
Egy-egy tanácsot próbáljanak ki és az eredmény láttán 
bátran használják a többit. 
  

A tanácsokat közvetítette Taar Erzsébet. 
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A haj ápolása 
 Sok-sok gyógynövény, sőt ásvány segíthet, hogy 
hajunk szép és egészséges legyen. 
 Hajunk egészsége a hajhagymák állapotától függ. 
A hajszáltermelés nem folyamatos, egy hajszál kb. három 
évig nő, aztán kihull. A hajhagyma hónapokig pihen. A 
napi 120 hajszál elvesztése normális. 
 Hajunkat belső és külső hatások egyaránt érik jó 
vagy rosz irányban.  
 A helytelen táplálkozás, az emésztőrendszer  is 
befolyásolja  a haj állapotát. Sőt  a stresz, szorongás, 
idegesség tönkreteheti  a hajat. 
 Csökkentsük a fehérjebevitelt és a sót 
éterndünkben, használjunk gyógynövényes samponokat. 
Hajmosás után  öblitsünk ezerjófűteával. 
 Hasznos  a csalán és a bojtorjángyökér teájával 
mosni, a csalán és zsúrlóteát meg is ihatjuk. A fejbőrt 
érdemes citromlével bedörzsölni, a masszírozás a 
vérkeringést megmozgató torna is segít. Ártalmas a 
forróvíz, a hajszárító, a hajfestés. 
 Hajápolással és vágással alkalmazkodjanak  a 
Hold járásához. 
 Lelkileg a haj szimbolizálja a életerőt és a 
gondolkodást. Ha gyengül  a haj, hullik, töredezik, 
gyengül az életerő. Ugyanakkor kerülni kell  a 
kellemetlen gondolatokat is. 
 A haj szépít, érdemes figyelmet fordítani rá. 
Végezetül egy két gyógynövényes kivonatot ajánlanék: 
zsíros hajra  a gesztenyesampont, száraz hajra a 
sárgabarack-homoktövis kivonat alkalmas. 
 A körülöttünk vagy velünk kapcsolatos 
eseményekre  lazán, pozitivan reagáljunk, mert  lelkünk 
változásait hajunk visszatükrözi. 

Taar Erzsébet 
 
Mezőgazdaság  

Teendők a kiskertben 
 Karácsony havában járunk, szánjunk időt rá, 
hogy kiértékeljük az elmúlt évet és készüljünk a jövőre. 
Rendbe tehetjük a szerszámokat. 
Az áttelelő zöldségek talaját még a fagyok előtt takarjuk, 
akár fűrészporral is. Így kint maradhat a póréhagyma, 
csicsóka, paszternák, torma. Ezek frissen szedve jobb 
ízűek. 
 Az énekesmadarak részére készítsünk etetőt. 
Olajos magvakat, napraforgót, lenmagot szórjunk bele. 
Ivóvizet is juttassunk, különösen fagyos napokon. 
 Akik méhekkel foglalkoznak, azok valószínűleg 
tudják, hogy Karácsony és Újév között lehetőség adódik a 
méhek tisztuló repülésére. Ha valamelyik család nem 
repül, az még nem jelent bajt, valószínűleg jó mézen 
telelnek. 
 Kiskertet rendezhetünk be konyhánk ablakában, 
ahol cserepekben fűszernövényeket nevelhetünk. 
Megterem így a borsfű, kakukkfű, metélőhagyma, 
petrezselyem, zeller, lestyán, rozmaring. 
 A kertben az idősebb fák kérgét kaparjuk meg, 
papírt terítve köré, hogy a fertőzött részeket elégethessük. 
Azután meszeljük a fatörzseket. 
 Az ablakban csíráztassunk búzát, kukoricát, 
kölest, napraforgót, egyéb gabonamagvakat. A kifejlődött 
csirát elfogyasztjuk zsíros- vagy vajaskenyéren, esetleg 
salátán. Vitamintartalma erősíti immunrendszerünket. 

Összeállította: Taar László 

 

 

Szilveszteri lencseleves 

Hozzávalók: 
4 személyre: 25 dkg lencse, 2-2 db. nagy sárgarépa és gyökér, 1 db. kis fej vöröshagyma, 25 dkg sertéscomb, 12 dkg füstölt 
kolbász, 2 db. babérlevél, tejföl, zsír, só, ételízesítő, egy fej fokhagyma.  
Elkészítés: 
Hideg vízbe felrakjuk a lencsét, a kiskockákra vágott húst, a zöldségeket, az egy fej fokhagymát. Babérlevelet, sót és 
ételízesítőt rakunk még bele. Félfővéskor beleaprítjuk a füstölt kolbászt. A végén apróra vágott vöröshagymát dinsztelünk, 
amivel rántást készítünk. Pirospaprikával színesítjük, majd berántjuk a levest. Tálaláskor tejfölt adunk hozzá. 
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Szilveszteri puncs recept 

Hozzávalók: 
25 dkg vegyes déligyümölcs  
(kimagvalt, feldarabolt datolya, 
füge, 
cukrozott narancshéj, 
mazsola, 
0,5 dl testes fehérbor, 
25 dkg kockacukor, 
1.5 dl erős rum, 
2.5 dl erős tea, 
fél citrom leve, 
fél narancs leve. 

 
 

Elkészítés: 

Egy mély tűzálló tál aljára terítem a megtisztított, szükség szerint feldarabolt 
déligyümölcsöt. Felforralom a bort, és a tálban levő gyümölcsre öntöm; melegen tartom. 
A tál tetejére rostélyt fektetek, erre halmozom a kockacukrot. Meglocsolom egy deci 
rummal, és meggyújtom; az égő szesztől a cukor megolvad, és a rostélyon át a tálba 
csorog. A rostélyt a tálról leveszem, és a puncshoz frissen főtt, erős, forró teát, citrom- és 
narancslevet öntök. Végül a maradék fél deci rummal gazdagítom, és forrón tálalom. 
Lehetőleg vastag falú pohárba merem a szilveszteri puncsot, nehogy az üveg a hőtől 
megrepedjen; óvatosságból minden pohárba fémkanalat rakok, ami szintén óvja az üveget 
a szétpattanástól. 

 
 

Viccözön 
Szilveszterkor  
két barátnő találkozik a zajos 
forgatagban.  
- Milyen gyönyörű ruha van rajtag 
drágám! 
- Tetszik? 
- De még mennyire! … ezt egyébként 
már tavaly is mondtam. 
 
Barátnők 
Két barátnő  cseverészik. 
- Képzeld idén a karácsony pont 
péntekre esik! 
- Jujj remélem nem 13-ára… 
A skót apuka 
A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
- Parketta, kisfiam. 
 
Karácsonyfa 
Két férfi elmegy az erdőbe, hogy 
karácsonyfát vágjanak maguknak. A 
térdig érő hóban gázolva órák hosszat 
keresik a megfelelő fenyőfát, de nem 
találják. A nap lenyugszik, feltámad a 
jeges szél, a távolban felvonyít valami 
állat. 
Az egyik  odafordul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A 
legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van 
díszítve, akár nincs!  
 

Szent este össze ül a család és az 
ajándékokat bontogatják. 
Az anyós sikoltva felkiált: 
Jaj micsoda szégyen! Egy csomag 
vattát kaptam. 
Mire a veje: 
Hát nem azt mondta anyuka, hogy 
fülbe valót kér?  
 
Karácsony este 
Kisgyerek berohan az apjához: 
Apa, apa ég a karácsonyfa! 
Az apja erre azt mondja: 
- Nem ég kisfiam, hanem világít az 
izzóktól. 
A gyerek kimegy, majd 5 perc múlva 
visszarohan. 
- Apa, apa most már világít a függöny 
is! 
 

Karácsonyra készülve 
Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a 
karácsonyi bevásárlást. 
- Hogyan? Hiszen már majdnem 
Karácsony van! 
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet 
kinyitott volna... 
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